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Zondagsbrief 
Zondag 18 augustus 2019 

Kleur: Groen 
 

Voorganger: dhr. Robert Goemaere, Brugge 
Ouderling van dienst: Daniëlle Rijksen 
Organist:    Connie van Hermon  
Koster:    Ko Dees 
Beamer:    Andrea van Hermon 
Crèche:    Nadia de Bruijn        
 
Aan alle kinderen in de kerk: 
Tijdens de schoolvakantie is er geen rooster voor het aansteken van de kaars voor de 
kinderkring. Vind jij het leuk om de kaars aan te steken?  
Dat mag!  
Aan het begin van de dienst wordt gevraagd wie het wil doen, steek je vinger maar op! 
 

De bloemen gaan met een hartelijke groet namens ons allen naar  
mevr Veth-Hagestein, K 211, Verzorgingshuis ‘Vremdieke’ 
 
Omzien naar elkaar 
Voor zover bij het maken van deze zondagsbrief bij de kerkenraad bekend, 
is Piet Feleus de afgelopen week opgenomen in het ziekenhuis in Gent. 
We leven met hem mee en met hen die thuis zijn en zorgen hebben om hun 
gezondheid. 
 
Namen van gemeenteleden die ziek zijn, thuis of in het ziekenhuis en namen van 
gemeenteleden waar de bloemen heen kunnen of een kaart gebracht kan worden,  
graag doorgeven aan één van de leden van de werkgroep pastoraat. 
 

Namens het pastorale team,      
Ada Dieleman 

 
Open Kerk en Middaggebed: 
Zoals elke week is dinsdag de kerk geopend vanaf 13.00 uur. 
In samenwerking met de Gereformeerde Kerk (v) vindt om 13.15 uur  
het Middaggebed plaats in de Dagkapel. 
De kerk en ontmoetingsruimte blijft daarna tot 15.00 uur open. 
Iedereen is van harte welkom! 
Er is koffie of thee en tijd voor een gesprek. 
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Orde van dienst 
 

Orgelspel  
 

Woord van welkom door de ouderling van dienst  
 

Dienst van de Voorbereiding 
 

Aansteken van de kaars voor de Kinderkring door één van de kinderen 
 

Intochtspsalm; 
psalm van de zondag:    Psalm 82: 1 en 3     (zo mogelijk staande) 

 

Bemoediging en Groet           (daarna gaan allen zitten) 

 

Zingen: ‘Morgenglans der eeuwigheid’  
  Lied 213: 1, 2 en 5 
 

Gebed van verootmoediging en schuldbelijdenis 
 

Zingen: ‘Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig’ 
  Lied 405: 1, 3 en 4 
 

Verkondiging van Gods Genade 
 

Zingen: ‘Wij loven u, o God, belijden U als Heer’ 
  Lied 412: 3, 4 en 6 
 

Kyrië 
 

Glorialied: ‘Zingen wij van harte zeer’  Lied 225 

 

Dienst van het Woord 
 

Met de kinderen    
 

Wij zingen het kinderlied (2x):  ‘Geroepen om op weg te gaan’  
Lied 832  

  

De kinderen in de basisschoolleeftijd gaan, met het Licht van de Paaskaars naar  
de kinderkring o.l.v. Marinka Mahu 

 

Gebed bij de opening van het Woord 
 

Schriftlezingen:  Johannes 15: 9 – 12        lector: Piet Meijer 

 

Zingen:  ‘God heeft het eerste woord’  Lied 513: 1 en 2 
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Schriftlezing:  Johannes 15: 13 – 17 
 

Zingen:  ‘God heeft het eerste woord’  Lied 513: 3 en 4 

 

Verkondiging  
 

Orgelspel      
 

de kinderen komen terug in de kerk  
 

Zingen:  ‘Welk een Vriend is onze Jezus’ 
Evangelische Liedbundel, lied 299 / Johannes de Heer, lied 150 

 

Welk een vriend is onze Jezus, 
die in onze plaats wil staan! 
Welk een voorrecht, dat ik door Hem 
altijd vrij tot God mag gaan. 
Dikwijls derven wij veel vrede, 
dikwijls drukt ons zonde neer, 
juist omdat wij ’t al niet brengen 
in ’t gebed tot onze Heer. 
 

Leidt de weg soms door verzoeking, 
dat ons hart in ’t strijduur beeft, 
gaan wij dan met al ons strijden, 
tot Hem die verlossing geeft. 
Kan een vriend ooit trouwer wezen 
dan Hij, die ons lijden draagt? 
Jezus biedt ons aan genezing; 
Hij alleen is ’t, die ons schraagt. 
 

Zijn wij zwak, belast, beladen 
en terneer gedrukt door zorg, 
dierb’re Heiland, onze toevlucht 
Gij zijt onze Hulp en Borg. 
Als soms vrienden ons verlaten, 
gaan wij biddend tot de Heer; 
In zijn armen zijn wij veilig, 
Hij verlaat ons nimmermeer. 
 

Dienst van Gaven en Gebeden 
 

Inzameling van de gaven onder orgelspel  
De collecte is bestemd voor de Diaconie 

 

Gebeden  Dankgebed – Voorbede – Stil gebed –  
gezamenlijk bidden van het ‘Onze Vader’  
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Heenzending en Zegen 
 

Slotlied:  ‘Loof God, die zegent al wat leeft’     (zo mogelijk staande) 

   Lied 273: 1, 2 en 3 
  

Heenzending en Zegen 

 Aansluitend zingen: Amen, amen, amen   (lied 431c)  

 
Orgelspel, 
 
Collecte bij de uitgang bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk 

 
 

Tijdens de zomermaanden is er elke zondag na de dienst koffie,  
thee en fris in de ontmoetingsruimte.  
U en jij bent van harte welkom! 
 
 
 
 
Bij de komende diensten 
 

Zondag 25 augustus, hoopt om 10.00 uur ds. Jan de Visser uit Middelharnis   
voor te gaan. De collecte tijdens de dienst is bestemd voor het jeugdwerk. 
Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor het plaatselijk kerkenwerk. 
Tijdens de zomermaanden is er elke zondag na de dienst koffie, thee en fris 
in de ontmoetingsruimte.  
U en jij bent van harte welkom! 
 
Zondag 1 september vieren we de dienst waarin ds. Saskia Ketelaar 
verbonden zal worden aan onze gemeente en zij intrede zal doen. 
Zowel ds. Saskia Ketelaar als ds. Arie van der Maas gaan in deze dienst voor 
Aanvang van de dienst is 15.00 uur 
We hopen deze dienst met velen van binnen en buiten de gemeente te vieren 
 

’s Morgens om 10.00 uur is er geen dienst. 
 

 
 
 
 

Website Protestantse gemeente te Hoek: www.pknhoek.nl 
Ook op facebook zijn wij te vinden! 

 

Voor meer informatie over Kerken en gemeenten die behoren tot de classis Delta: 
www.gelovenindedelta.nl 

http://www.pknhoek.nl/
http://www.gelovenindedelta.nl/

